
       Switch je merkproducten naar Sunrider producten, met heel veel voordelen! 
 
-Koffie of thee    Calli    Geen stimulerende middelen. Geeft rust, helder denken, 

reinigt bloed, weefsels en verlaagt cholesterol.  
Is  alkalisch (basisch)! 
 

-Cola, bier, vruchtensap uit Fortune Delight  Geen suiker en cafeïne, veel antioxidanten, afvoer van 
 uit pak of fles   vet,  hydrateert cellen, is alkalisch! 

 
-Snacks, muesli ontbijt   Vitalite SunBars Vol met heel voedsel en FOS vezels, geen geïsoleerde  
  powerrepen      sojaproducten, chemicaliën en conserveringsmiddelen! 

 
-Proteïne drankjes, Smoothie- NuPlus/VitaShakes  Complete krachtige voeding. Geen geïsoleerde soja. 

     poeders, warme granen     Spierversterkers, voedt op cellulaire niveau. 
      

-Maaltijdvervangers  VitaShakes  Complete maaltijd - €2,00! 
      
-Barbecue saus, marinades  Dr. Chen’s Sauce Geen azijn en geen irriterende specerijen en chemicaliën. 

 
-Zoetjes, aspartaam  Suncare  Geen kunstmatige zoetstof, of neurtotoxines. 

Verrijkte zoetstof van de Steviaplant. 
 

-Was- en schoonmaakmiddelen SuperClean  Zacht voor de huid en heel effectief voor alle 
schoonmaakwerkzaamheden en ruikt fris! 
 

-Tandpasta/Whitening Gel  SunSmile Toothpaste/  Geen fluoride en sacharine, niet giftig, verwijdert tandsteen 
Whitening Gel  door kruiden, geen ruwe witmakers! 

 
-Shampoos/Conditioners  Oi-Lin & Kandesn  Geen Sodium Lauryl Sulfaat (carcinogeen), bevordert 

Shampoo   gezonde hoofdhuid en gezond haar. 
 

-Deodorant    SunSmile Herbal Geen aluminium, geen antiperspirant; geen vlekken, 
Deodorant   lange werking, kruiden doden bacteriën. 
 

-Wassen van fruit en groente  Fruit & Vegi Rinse  Verwijdert meststoffen, chemicaliën en was, doodt E-coli 
etc. Producten zijn langer houdbaar (indien koel bewaard). 

        1 minuut weken/niet spoelen, SAFE! Veel toepassingen. 
 
-Huidproducten/lotions   Kandesn Line   Geen dierlijke ingrediënten, minerale oliën en aardoliën.  

De crèmes & emulsies bevatten Squalane, van de eerste 
persing van olijven! 

 
-Make-Up    Kandesn Cosmetics  Geen dierlijk vet, kleurstoffen en minerale oliën. 

De fijnste kruideningrediënten.  
 
-Parfum en eau de cologne  Forbidden & Crazze  Echte bloemen, niet allergisch, stralend! 
 
-Scheerproducten voor mannen Kandesn Men’s line  Dezelfde prachtige, helende, regeneratieve producten als  
        hierboven. Crèmes, aftershave, zeep, etc.!  
 
-Etherische oliën    Sunbreeze   Helpt genezing overal waar het pijn doet! 

Veel toepassingen. 
 

 

En er zijn nog vele andere prachtige (huid)producten. 
 


